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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác bảo đảm
trật tự An toàn giao thông trong dịp
nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Trung ương,
tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện
thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, hoạt động giao thông vận tải được khôi phục thông suốt, dự báo sẽ tăng
cao trong thời gian đến.
Thực hiện Công văn số 1961/UBND-NC ngày 28/4/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự An toàn giao
thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng,
nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 72/KH-UBND
ngày 21/3/2022 của UBND huyện về Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề
“Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông” ; Công
văn số 619/UBND-KT&HT ngày 27/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện về tăng
cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ
30/4 và 01/5/2022.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn
giao thông, kỹ năng tham gia giao thông để người dân biết, tuân thủ, đặc biệt thực
hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.
Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm dừng, đỗ xe khách, khu
mua sắm, vui chơi, giải trí, ăn uống tập trung và các điểm du lịch, lễ hội. Kịp thời
tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông, kịp thời
khắc phục khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông, đặc biệt là trên tuyến giao thông
trọng điểm, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông cao; tăng cường các biện pháp
bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao giữa đường phụ ra đường chính. Kiên
quyết đình chỉ các điểm dừng, đỗ xe khách và các bến thủy nội địa tự phát.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp ngành chức năng của Tỉnh kiểm
tra, chỉ đạo thực hiện bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải (nhất là dịch
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vụ vận tải hành khách); yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đầu mối giao
thông thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao
thông. Tổ chức rà soát, kịp thời bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc
biệt tại các nút giao thông trên các tuyến đường thuộc huyện quản lý.
3. Công an huyện: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tập trung kiểm tra và xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp
dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm tốc độ, nồng độ cồn,
ma tuý, vi phạm thời gian lái xe liên tục, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng
phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không đúng quy định, xe hết
niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; chở quá số người quy định; vi phạm khi qua
đường ngang; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; không đảm bảo an toàn kỹ
thuật; không có Giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn;…
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập
gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối
tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.
Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực
hiện nghiêm túc và báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 04 ngày
nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 về Công an huyện (cơ quan Thường trực Ban An toàn
giao thông huyện) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, Tr.
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